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Dotyczy postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. ,,Kanalizacja Gminy Aleksandrow -

Budowa przydomowych oczyszczalni sciekow na terenie gminy Aleksandrow",
nr postqpowania: 271.5.2012

W zwi^zku z pytaniami dotycza^cymi wyjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia zlozonymi przez Wykonawcow dzialajac w imieniu Zamawiaja^cego, na
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.
U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 ze zm.), wyjasniam:

Pytanie nr 1

Wykonawca wezwal Zamawiqjqcego do zmiany zapisow SIWZ w sposob, ktory pozwoli na
oferowanie \vszystfdch urzqdzen opisanych normq PN EN 12566-3+Al:2009, poprzez
potwierdzenie, ze wykonawca ma prawo zaoferowac Zamawiajqcej Gminie Aleksandrow
oczyszczalnie przydomowe zgodne z normq PN EN 12566-3+Al:2009 ktorych producent
posiada certyfikat zarzqdzenia srodowiskowego i jakosci (ISO 9001 oraz ISO 14001).

Odpovviedz:

Zamawiaja^cy w opisie przedmiotu zamowienia w SIWZ pkt 3.3 tiret 2 umiescil zapis
t,biologiczna oczyszczalnia sciekow do 50 OLM (Obliczeniowej Liczby Mieszkancow) wg
normy zharmonizowanej PN EN 12566-3.-2005+A 1:2009; '. W pkt 3.4 SIWZ jest zapis
,,0czyszczalnie muszq posiadac udokumentowanq przez Moratorium nolyfikowane zgodnosc
z normq PN EN 12566-3:2005+A 1:2009. Zamawiajqcy zqda potwierdzenia
udokumentowania jakosci urzqdzenia w postaci certyflkatu uzyskanego przez producenta w
jednostce notyfikowanej po badaniach nakazanych w odpowiedniej normie. Na tej podstawie
producent wystawia Deklaracjq Zgodnosci oferowanego produktu z normq potwierdzonq tymi
badaniami. Wykaz dotyczqcy jednostek notyflkowanych dot. certyflkacji normy PN EN 12566-
3:2005+A 1:2009jest umie.szczony na stronie Komisji Europejskiej
hni}://ec.euroDa.eii/enten}rise/newav^roach/nando/mdex.cfm?fuseacIion-^-cpd.nb hs&hs id-13
8327"
Takich powolan na przytaczana, norm$ Zamawiajqcy umiescil w SIWZ kilka.
Wymagania Zamawiaja^cego charakteryzuja^ce przydomowa^ oczyszczalnie sciekow zostaly
zawarte w dokumentacji przetargowej.



Pylanie nr 2:

Przedmiot zamowienia p.n. Budowa przydomowych oczyszczalni sciekow na terenie gminy
Aleksandrow, obejmuje w swym zakresie dostawq, montaz i uruchomienie 359 szt.
indywidualnych przydomowych oczyszczalni sciekow, z zastosowaniem melody osadu
czynnego, legitymujqcych si% certyfikatem na zgodnosc z normq PN EN I2566-3+Al:2009, co
zgodnie z zakresem normy oznacza przeprowadzenie pelnych badan materialu uzytego do
produkcji pod kqtem wlasciwosci, takich jak wytrzymalosc na rozciqganie , gqstosc oraz
odpornosc na dzialanie srodkow chemicznych i substancji organicznych zawartych w
sciekach, badanie wodoszczelnosci, przepustowosci hydraulicznej, wytrzymalosci (nosnosci)
konstrukcji zbiornikow, skutecznosci oczyszczania sciekow bytowych.

Zwracamy si% zatem z prosbq o wskazanie czy jako rownowazne technologie zostanq przez
Zamawiajqcego uznane technologic z reaktorem biologicznym pracujqcym w technologii
osadu czynnego z zlozem biologicznym, ale zainstalowanym w zbiorniku wykonanym z
polietylenu o wytrzymalosci rownowazne/ lub lepszej od wskazanego w STWiOR.

Otlpowied/:

Zgodnie z punktem 3.8 SIWZ i 2.5 STWIOR Zamawiaj^cy dopuszcza zastosowanie
rownowaznych materiatow. Ponadto ze wzgl^du na wyst^powanie niskich rz^dnych wylotow
sciekow z gospodarstw, wymaga si? aby wytrzymalosc korpusu oczyszczalni, umozliwiata
posadowienie bioreaktora ponizej 1,8 m p.p.t. rzednej wlotu do oczyszczalni.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiajqcy majqc na uwadze zwie^kszenie konknrencyjnosci ofert dopuszcza jako lepsze
lub rowne do zastosowania technologic spelniajqce wymagania normy PN EN 12566-3
i posiadajqce wszystkie wymagane badania pracujqce w oparciu o nisko obciqzony osad
czynny bez zastosowania zloza biologicznego.

Odpowiedz:

Nie. Wymagania Zamawiajqcego charakteryzuj^ce przydomow^ oczyszczalnie sciekow
zostaly zawarte w dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 4:

Majqc na uwadze wlasne doswiadczenia zwiqzane z wykonywaniem przydomowych
oczyszczalni sciekow w inwestycjach przetargowych oraz ich pozniejszq eksploatacjq
zwracamy sie_ z zapytaniem o uscislenie parametrow technicznych elementow oczyszczalni.
Prosimy o odpowiedz:
3a - z jakiego materialu i ma bye wykonana pokrywa zbiornika oczyszczalni sciekow i jaki
nacisk ma wytrzymywac oraz czy pokrywy polietylenowe zostanq dopuszczone do
zastosowania?
3b- Czy zapis mowiqcy o 10 letniej gwarancji na technologic ohejmuje rowniez 10 letniq

na zuzywajqce si% w krotszym czasie ehiploatacji elementy oczyszczalni takie jak



dyfuzory drobno p^cherzykowe i dmuchawy (sprqzarki) tloczqce powietrze do ukladu
napowietrzania?

3c -jaki jest przyj mow any mlnimalny okres oprozniania oczyszczalni z osaddw nadmiernych
oraz czy dopuszcza Zamawiajqcy zastosowanie oczyszczalni w ktorych osad nadmierny jest
oprozniany zgodnie z wymaganiami norm.

Qdpowiedz:

Ad.3a
Zamawiaj^cy nie okresla materialu z jakiego ma zostac wykonana pokrywa - wytrzymalosc
zgodnie z norma, PN EN 12566-3:2005+A-1:2009.

Ad.3b
Gwarancja jednoznacznic okresla czas wlasciwego funkcjonowania oczyszcz,alni na
niezmienionym poziomie przez okres 10 lat. Jakiekolwiek naprawy dyfuzorow, spr^zarek,
pomp, armatury 1 innych elementow oczyszczalni i pompowni musz^ bye przeprowadzane w
ramach gwarancji na koszt wykonawcy.

Ad.3c

Wykonawca musi okreslic cz^stotliwosc wywozu osadu nadmiernego zgodnie z DTR
producenta urza^dzeh.

Pvtanie nr 5:

Czy Zamawia/qcy uzna, za spelniony warunek posiadania wiedzy i doswiadczenia, jezeli
Wykonawca wykaze sie_ doswiadczeniem okresie ostatnich piqciu lat w realizacji obiektow z
zakresu gospodarki wodno - sciekowej tj. Budowy, rozbudowy, modernizacji oczyszczalni
sciekow, kanalizacji sanitarnej, w ramach ktorych \\ykonywane byly roboty konstrukcyjno -
budowlane (budynki, zbiornikl w komtrukcji stalowej, zelbetowej, drogi, ogrodzenia) roboty
technologiczne (montaz ukladow technologicznych, roboty sanitarne, sieci wodno
kanalizacyjne) roboty elektryczne i automatyka, rozruch technologiczny o wartosci
7 086 000,00 zl, ktore to inwestycje byly rozliczane na podstawie programow unijnych?

Odpowiedz:

Nie. Zamawiajqcy okres] U warunki dotycza^ce posiadania wiedzy i doswiadczenia w punkcie
5.2.2 SIWZ.


